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ﺣﺎدة اﺔ
اﺳﻬاف ﻣ ﻠ ﺑ اﻟﺔ واﻟ ،ﺑ اﻹﺷﺎﺔ واﻻﺳﻻل ،ﯾﺎل ﻣ اﻟ اﻟﻠﻲ وﻣﺎﻧﻪ وﻪ وﻣﺳﺎﺗﻪ وأﺧ اً رﻣزﻩ وﺎداﺗﻪ.
اﻟ اﻷﻰ ﻣﻠﻪ ﻣﻞ ﻞ اﻟﺎﺟ ،ﻞ ﺛﺔ ﺎﻞ ﻣﻠ  أن ل ا اﻟﻼم ،وأن اﻟﺳﺔ ﺗ ﻠﻰ اﻟﯾ اﻟام واﻟ اﻟ ،ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻸﻰ
ﺳﻬﺎ؟؟ ﻞ ﺛﺔ ﻣﻠ ﺎﻞ ﻻ ف أن اﻷﻰ أول اﻟﻠ وﻣ ﺳﻧﺎ ﻣ وﻣاﺟﻪ ﻧ اﻟﺎء؟؟ ﻞ وﺻﻞ اﻻﻧار اﻟﺎﺳﻲ واﻟ  ﺎء ﻟﻠﻊ ﻣﻊ
اﻟة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،واﻟﺎون ﻣﻊ اﻟو اﻟﻲ واﻟﻣﻲ واﻟﯾﻲ واﻹﻧﺎﻧﻲ إﻟﻰ ا اﻟ ﻣ اﻻﻧار اﻟﻼأﺧﻼﻲ ﻼ ﺿا وﻼ ﺣود.
وﻞ اﻻﺳﻬاف ﻧ اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟ ﺎع أرﺿﻪ وﺿﻪ »ﻟﻠﻬد« ﻬﻞ أون اﻷرﺎم واﻟﺎﺋﻊ واﻷﺣاث ﺣﻰ ﻠا إﻟﻰ ا اﻟ ﻣ اﻷﺎﻞ واﻷﻛﺎذﯾ؟
ﺣﻰ اﻟﻬﻧﺔ وﻣﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟ ﺗﻞ إﻟﻰ ﻩ اﻟﺔ ﻲ ﺗﻲ أن ﻠ ﺗ اﻻﺳﻼء ﻠﻬﺎ ﺎﻟاء ،وﺎوﻟا ﻠﻰ رﻣ وﺎﺋ وأﺑ اﻟﻬﺔ اﻟﻠﺔ أﺑ ﺎر ﻟﻬﻩ
ﺎﻼً وزو اًر أﻧﻪ ﺧّﻠ ﻷﺳﺗﻪ ،ﻟوﺟﻪ واﺑﻪ ﺛﺎﻧﺔ ﻣﻠﺎرات دوﻻر ،وأن أﺳﺗﻪ ﺗ ﺄرﻰ أﺣﺎء ﺎر ،و ﺟﻬﻠﺔ ﻟ ﺳﺄﻟا ﺳﺎراﺗﻬ ﻲ ﺎر وﻣﺎﻟﺎ ﻟا أ
اﻟﻠﻣﺎت أن زوﺟﻪ ﺳﻬﻰ ﺎت ﺗ ﺔ ﻣاﺿﺔ ﻲ ﻣﺎﻟﺎ ﻟ ﺷﻬﺎ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺎك ،وأن اﺑﻪ زة ﺗ ﻣﻊ ﺟﺗﻬﺎ رﻧا اﻟﻞ ﻲ ﺎر ﻟﻠﺔ
دراﺳﻬﺎ ﻲ اﻟﻠم اﻟﺎﺳﺔ ،وﺎ ﻲ  ﺗﺟﻬﺎ  ﺗ ﺗﻬﺎ ﻲ ﻣ ﻣﺔ اﻟ ﻟﺎﺔ اﻟﺎ واﻟور اﻟﻠﻲ ﻟ اﻟﻧ.
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺋ اﻟﻠﻲ أﺑ ﻣﺎزن ،واﻟﺎﺋ ﻣ دﺣﻼن وﺎ ،واﻟﻬف واﺿﺢ  ﺗﻣ اﻟات اﻟﻠﺔ وﻣﺎﻧﻬﺎ وﺟﻠﻬﺎ  ﺟﯾة ﺎﻻﺣام و ﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺔ ﻣ ﻞ ﺷﻬﺎ.
أﻧﺎ ﺎ ﻻ أﺗث  اﻧﺎدات ﻣوﺔ ﻣﻠﺔ ﺿ أ ﻣول ﻠﻲ ،أو ﺿ أ ﻣ ﺳﺎﺳﻲ ﻬا ﻣوع وﻣﻠب ﻟ ا اﻟ أو ذاك ،وﺗﺔ ا
اﻟﻠك اﻟ أو ذاك ،وﻟﻲ أﺗث  إﺷﺎﺎت ﺎذﺔ ﺗﻠﻠﺔ ﺗﻬف اﻟ ﺎﻟ اﻟﻠﻲ وﻣﺔ اﻟ وﺎداﺗﻬﺎ ،وﻲ ﺣﻠﺔ ﻣرة ﻣﻬﺔ ﻣدة ،ﻣ
أاف ﻣﻬﻟﺔ أو أﺳﺎء ﻣﺎرة ﻣﺗﺔ وﻟ ﺑﺔ ،ﺎرك ﺑﻬﺎ  اﻟﺎب اﻟب أو ﻣ ﺎدون ﻣﺔ اﻟ ﻠﻰ ﺧﻠﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﻣﺎدﺔ ،اﺳﻞ ﻻء أﻼﻣﻬ
ﺿﺎ ﻣﻠ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺎء أو اﻟ أو اﻟد اﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺳﺎت اﻟو اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣ ﻞ  اﻷاف وﻧﻬﺎ ﺻﺔ ﻟ أﺎﻟﻬ ،وﺳء اﺧﺎر اﻟﺎﺳﻲ،
وﺎء ﻟﻼﻧار اﻟﻲ واﻟﻣﻲ اﻟ ﻟﺛﻬ  اﻟ ﺎﻟ اﻟﻠﻲ وﻧﺎﻟﻪ وﺗﺎﺗﻪ.
اﻷﺳأ ﻣ ا ﻠﻪ أن  اﻟﺔ ﻣ اﻟﻠ ﺎر ﻩ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﺑﻲ أو ﻬﺎﻟﺔ ،اﻧﺎﻣﺎً ﻟاﺔ ،أو وﺎً ﻣ ﺗ ،ﻠﺄ إﻟﻰ اﻟاﯾة وادﺎء اﻟﺔ
واﻟﻬ وم اﻟر ،ﺑﺎ  ﺣﺔ ﺎرق ﺎﻷﻧﺎﻧﺔ واﻟﺔ ،ﻟ ﻟﻪ ﻼﺔ ﺎﻟﺎﻧﺎة ،ﻊ وﻪ اﻟﻬﺔ واﻟﺎﻟﺔ ،ودارة أﺎﻟﻪ وذاﺗﻪ اﻟﺎﺻﺔ اً  ﺗﺄدﺔ
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اﻟاﺟ.
ﻟ ﺑﺔ ﻩ اﻟﻠﺔ اﻟة ﺄﺷﺎل وأدوات وأﻣﺎﻛ ﻣدة ،ﻬﺎ زرع اﻟ وم اﻟ واﻻﻧﺎء  ﺛﺔ اﻟﻠ ﺄﻧﻬ ،وأن ﺣﻠﺔ ﻧﺎﻟﻬ اﻟﻞ وم ﺗ
اﻷاف ﺎﻻﺳﻼل واﻟدة ،ودﻬ ﻧ اﻟﺄس وﺿﺎف اﻻﻧﺎز ﻧ اﻟﺎر اﻟﺎﺣﻲ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﺗ ﺣﺔ ﺗق اﻟو وﺿ اﻟﺎرات اﻟﻠﺔ ﻲ ﻞ
اﻻﻧﺎم اﻟاﺧﻠﻲ واﻟﻲ ،واﻟوب اﻟﺔ اﻟﺔ ،وم ﺗﺎوب اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺎل اﻟﻠﻲ وﺷﻪ واﻟﺔ ﻣﺎﻟﻪ.
ﺣﻠﺔ ﺳو وﺗ ،ﺗﺎرﺔ اﻷذ اﻟ ﺳ وﺟﺎً ﻲ اﻟ  ،أن ﺗم ﺎﻟﺎﺋ أن ا اﻟ اﻟﺎﻣ اﻟ ﺗﻞ اﻟ ﺳ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎف ﻷن
ﻪ ﺎدﻟﺔ وﻟﻪ ﻧان ذات وﺗﺎت.
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